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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Viļānu novadā                                     Nr.15                         2011.gada 10.novembrī 
 

DARBA KĀRTĪBA 

1.Par SIA „Viļānu namsaimnieks” paveikto 9 mēnešos. 

2. Par zemes īpašuma „Ivuška” sadali. 

3. Par zemes īpašuma „Priednieki” sadali. 

4. Par atteikšanos no zemes nomas . 

5. Par platību precizēšanu. 

6. Par pašvaldības zemes nomu. 

7. Par lēmuma atcelšanu. 

8. Par zemes statusa maiņu. 

9. Par pašvaldības zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

10.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

      nodošanu atsavināšanai. 

11.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

12.Par pašvaldības īpašuma pārdošanu izsolē. 

13.Par zemes nomu Dekšāres pagastā. 

14.Par adreses precizēšanu un dzēšanu. 

15.Par gada publiskā pārskata apstiprināšanu . 

16.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

17.Par kapitāldaļu palielināšanu „Viļānu slimnīcai” sakarā ar kurtuves  

     rekonstrukciju un apkures katla  iegādi. 

18.Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem. 

19.Par naudas līdzekļu piešķiršanu muzikālās izrādes apmaksai. 

20. Par likmes palielināšanu. 

21.Par nomas maksas samazināšanu. 

22.Par saistošo noteikumu izdošanu. 

23.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu  

     jubilejas  pasākumam. 

24.Par Viļānu novadpētniecības muzeja krājumu kolekcijas ņemšanu  

     grāmatvedības    uzskaitē. 

25.Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošos noteikumus  
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       Nr. 37 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos   Nr.1 „Par  

      Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu  

      2011.gadam” izdošanu . 

26.Par Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas 2.posmu. 

27.Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu. 

28.Par personas aprūpi mājās. 

29.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 

30.Par Feodosijas Maslobojevas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

31.Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. 

32.Par sociālo dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādu dzēšanu. 

33.Par nolikuma „Fotogrāfijas grāmatai par Latgali” apstiprināšanu. 

34.Par dalības maksu sacensībām dārtā „Latvijas Open”. 

35.Par štata vienības ieviešanu- folkloras kopas vadītāja. 

36.Par Jeļenas Obidkinas iesnieguma izskatīšanu. 

37.Par pateicības ,atzinības un godaraksta piešķiršanu sakarā ar Viļānu mūzikas  

     un mākslas skolas gadadienu. 

38.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai-  piemiņas  

     balvas iegādei. 

39.Par brīvpusdienu piešķiršanu L.Garkalnes bērniem ,kuri mācās Rikavas  

     pamatskolā. 

40.Par  ziņu par dzīvesvietu anulēšanu. 

41.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

42.Par jaunas štata vienības ieviešanu Viļānu vidusskolā –virtuves strādnieks. 

43.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Konrāds Kalniņš, Jānis Stafeckis,  Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka,Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, 

Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Inta Brence, Alla Stiuka, Juris Tučs, 

Aivars Strods, Irina Šekšujeva. 

Deputāte Inta Brence nokavē. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Benislavskis ,sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša,Dekšāru pamatskolas 

direktore Daiga Ceipiniece, zemes ierīcības inženiere Berta Zīra, jurists Guntars 

Arbidāns, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, izpilddirektore Inga 

Strūberga, Viļānu vidusskolas direktora vietniece Nellija Guda un policijas 

inspektors Valentīns Laizāns. 

Piedalās:  SIA ”Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis un 

korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 
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Atklāti balso par darba kārtību : 

par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds 

Kalniľš,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska,Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Aivars 

Strods, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Irina Šekšujeva,Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav,atturas- nav. 

Novada domes priekšsēdētājs iesaka papildus  darba kārtībā iekļaut   divus 

jautājumus: 

1.Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu 

jubilejā. 

Atklāti balsojot par 14 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka,Aivars Strods, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Irina Šekšujeva,Artūrs 

Ornicāns),pret-nav ,atturas-nav. 

2.Par papildus štata vienības ieviešanu Viļānu vidusskolā – virtuves strādnieks. 

Atklāti balsojot par -12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Konrāds 

Kalniľš,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Aivars 

Strods, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Irina Šekšujeva), pret-2 (Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns),atturas nav. 

 

1§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” paveikto 9 mēnešos._______________________ 

D.Igaunis J.Šlivka J.Stafeckis J.Vidiľš A.Ornicāns A.Pudulis 

 SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes loceklis D.Igaunis  ziľo par padarīto šajā gadā un 

projekta noslēgumu. 

Informāciju par SIA „Viļānu namsaimnieks” darbu  pieľemt zināšanai. 

2§ 

Par zemes īpašuma „Ivuška” sadali.____________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

     Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,sakarā ar G.I. 24.10.2011. iesniegumu 

par zemes īpašuma ar kadastra numuru 7898 010 0233, kas viľam pieder kopīpašumā 

ar māsu M.M., kuras vārdā viľš rīkojas saskaľā ar  21.10.2011. Rīgas apgabaltiesas 

zvērinātas notāres izdotu pilnvaru Nr.3574, sadali divos īpašumos konstatēts: 

 ka 29.10.2003. zemes īpašums reģistrēts  Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā,  

 sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra numuriem 7898 010 0233 – 7.3ha 

un 7898 010 0235 – 4.0ha, 

 Pamatojoties uz 03.10.2006. „Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 

12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, 

konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei  ir nepieciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde,   

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  
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      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu G.I.dzīv. Viļānu nov. un M.M. dzīv.  

Ogres nov., kopīpašuma ar kadastra Nr. 7898 010 0233 ar kopējo platību 11.3ha 

sadalei divos īpašumos: 

1.Īpašums „Ivuška”, kas sastāvēs no divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7898 010 0233, platība 1.0ha un 7898 010 0235, platība  1.8ha,  

2.Atdalāmajam zemes īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu „Ivuška 1”, kas 

sastāvēs no zemes vienībām ar platībām 6.3ha un 2.0ha un jauniem kadastra 

apzīmējumiem saskaľā ar pievienoto grafisko pielikumu, 

      3.Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ivuška” 08.08.2003.  izgatavotā zemes robežu 

plāna pamata M 1:10000.  

      4.Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi. 

      5.Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

3§ 

Par zemes īpašuma „Priednieki” sadali.___________________________________      

B.Zīra A.Pudulis 

     Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,sakarā ar I.M.dzīvo Viļānu nov., 

pilnvarotās personas N.M. iesniegumu par zemes īpašuma , kas 13.11.2003. reģistrēts 

Sokolku pagasta zemes grāmatu nodalījumā Nr.100000116954, sadali divos zemes 

īpašumos, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.d., likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 13.p., pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļu un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” 

Nr.288, konstatēts, ka zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. Ľemot vērā 

iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

                                                       

      Atļaut sadalīt I.M. dzīvo Viļānu novads ar kadastra numuru 7890 001 0051, 

platība 11.1052ha, kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra numuriem 7890 001 0051, 

7890 001 0052, 7890 001 0054 un 7890 001 0053,  divos zemes īpašumos: 

1.„Priednieki”,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7890 001 

0051, platība 0.6052ha,  

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

1.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 

nominālo         spriegumu 04kV 

                          1.2.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 

nominālo           spriegumu 04kV 

2.Zemes īpašumam, kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  
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   7890 001 0052 – 4.5ha, 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 

nominālo         spriegumu 20kV 

                          2.2.ceļa servitūta teritorija 

                          2.3.ceļa servitūta teritorija 

       2.4. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu V6594 

   7890 001 0053 – 1.1ha, 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

                          2.5.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 

nominālo  spriegumu 04kV 

       2.6.ceļa servitūta teritorija 

             7890 001 0054 – 4.9ha 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

       2.7. aizsargjoslas teritorija gar autoceļu V6594 

piešķirt jaunu nosaukumu „Priednieki  2”.                 

3.Sadali veikt uz īpašuma „Priednieki” 17.10.2003. zemes robežu plāna pamata   M 

1:1000 un M1:2000.                   

4§ 

Par atteikšanos no zemes nomas ._______________________________________ 
B.Zīra A.Pudulis 

1.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un  pamatojoties uz L.P. 

24.10.2011. atteikumu no zemes ar kadastra Nr. 7898 009 0593 – 0,2 ha platībā 

nomas (nomas līgums Nr.345 noslēgts 04.04.2011.) , kas atbilstoši likumam „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

6.panta (1).d. izmantojama zemes reformas pabeigšanai, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

 Izbeigt nomas attiecības ar L. P. Viļānu novads uz zemes vienību ar kadastra 

Nr. 7898 009 0593, platība 0,2 ha, Kūkoju s., Viļānu pag., zemes reformas 

pabeigšanai paredzētajās zemēs.  

 

2.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz D.R. 

24.10.2011. atteikumu no zemes ar kadastra Nr. 7898 009 0623 – 0.4 ha platībā 

nomas (nomas līgums Nr.49 noslēgts 21.08.2007.) , kas atbilstoši likumam „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

5.d.2.punktam piekrīt  pašvaldībai, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Izbeigt nomas attiecības ar D.R. Viļānu novads uz zemes vienību ar kadastra 

Nr. 7898 009 0055, platība 0,4ha,  pašvaldībai piekrītošās zemēs.   

 
3.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz P. S. 02.11.2011. 

atteikumu no zemes ar kadastra Nr. 7898 001 0272 – 2.3 ha un Nr.7898 001 0321-0.55 ha 

platībā nomas (nomas līgumi: Nr. 37 noslēgts 18.09.2007.,Nr. 193 noslēgts 30.11.2007.),kas 

atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās”3. panta 5.d.2.punktam piekrīt pašvaldībai, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Izbeigt nomas attiecības ar P.S.dzīvo  Viļānu novads  uz zemes vienībām ar kadastra 

Nr. 7898 001 0272-2.3 ha un Nr. 7898 001 0321-0.55 ha, ieskaitot Viļānu novada pašvaldībai 

piekrītošās zemēs. 

5§ 

Par platību precizēšanu.______________________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

1.Sakarā SIA „B&B” 17.10.2011. vēstuli Nr. 17.10.M/01 par Viļānu pagasta 

zemes īpašuma „Kaktusi” ar kadastra Nr. 7898 010 0252 uzmērīšanas datiem, 

konstatēts, ka minētās zemes vienības robežas nemainās, bet platība neatbilst kadastra 

reģistra datiem. 

 Pamatojoties uz minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 Apstiprināt zemes īpašuma „Kaktusi”, Viļānu pag. instrumentāli noteikto 

platību vienībai ar kadastra apzīmējumu 7898 010 0252 – 0,3131 ha saskaľā ar SIA 

„B&B” iesniegtajiem zemes robežu plāniem. 

2.Sakarā SIA „Ametrs” 13.10.2011. vēstuli Nr. 1-3/679 par Sokolku pagasta 

zemes īpašuma „Asari” ar kadastra Nr. 7890 002 0042, 7890 002 0232 un 7890 004 

0113 uzmērīšanas datiem, konstatēts, ka minēto zemes vienību robežas nemainās, bet 

platības neatbilst kadastra reģistra datiem. 

 Pamatojoties uz minēto,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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 Apstiprināt zemes īpašuma „Asari”, Sokolku pag. instrumentāli noteiktās 

platības vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

 7890 002 0042, platība 1,31 ha, 

 7890 002 0232, platība 3,56 ha; 

 7890 004 0113, platība 1,45 ha, 

 saskaľā ar SIA „Ametrs” iesniegtajiem robežu plāniem. 

6§ 

Par pašvaldības zemes nomu.____________________________________________ 
B.Zīra I.Klimanova J.Benislavskis J.Šlivka J.Stafeckis A.Strods J.Vidiņš A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz I.S., 18.10.2011. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgās zemes iznomāšanu, konstatēts, ka: 

 ar Viļānu pašvaldības domes 03.02.2011. lēmumu Nr.2 zemes vienība 

ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, 

 zeme ar kadastra numuru 7898 006 0069 pirms tam bija I. S.pastāvīgā 

lietošanā, 

 saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

 Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I.S. dzīvo  Viļānu novads, par zemes vienību ar kadastra Nr. 

7898 006 0069 – 0,06ha,Viļānu pagastā iznomāšanu uz desmit gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

2. Pamatojoties uz J.S.,20.10.2011. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgās zemes iznomāšanu, konstatēts, ka: 

 ar Viļānu pašvaldības domes 08.07.2010. lēmumu Nr.13 zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7848 006 0999 – 11,5171 ha  ieskaitīta pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs, 

 saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.  Noslēgt nomas līgumu ar J. S.dzīvoViļānu novads, par zemes 2,0 ha  

        iznomāšanu no zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 006 0999 – 11,5171 ha,  

        Dekšārēs, Dekšāres pagastā uz pieciem gadiem. 

2.2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
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3. Sakarā ar V.P.,26.10.2011. iesniegumu par zemes ar kadastra Nr. 7898 009 0214 – 

0,5 ha, 7898 009 0588 – 0,13 ha, 7898 009 0219 – 0,27 ha, 7898 009 0587 – 0,43 ha, 

7898 009 0623 – 0,4 ha iznomāšanu Viļānu novadā, konstatēts, ka: 

 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7898 009 0623 – 0,4 ha  (nomas līgums Nr. 49 no 21.08.2077. ar R. D.vēl nav 

pārtraukts), 

 Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes ar kadastra apzīmējumu 7898 

009 0214 – 0,5 ha, 7898 009 0219 – 0,27 ha, 7898 009 0587 – 0,43 ha, 

 Valsts fonda zemes ar kadastra apzīmējumu 7898 009 0588 – 0,13 ha, 

 Pamatojoties ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” pieľemšanai saskaľā ar MK 

19.04.2010. rīkojumu nr. 214 „Par zemes pārvaldības likuma koncepsiju” 

2.3.p. rezerves zemju pārvaldība tiek deleģēta pašvaldībai, 

 saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.1.Noslēgt nomas līgumu ar V.P. dzīvo Viļānu novads, par zemes vienību ar 

kadastra numuriem 

7898 009 0214 – 0,5 ha 

7898 009 0219 – 0,27 ha 

7898 009 0587 – 0,43 ha 

7898 009 0588 – 0,13 ha 

iznomāšanu Viļānu pagastā uz 1 gadu. 

3.2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

3.3.Nomas līgums tiek pārtraukts vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot 

nomnieku, jo pēc „Zemes pārvaldības likuma” spēkā stāšanās rezerves zemju 

pārvaldība tiks deleģēta citai valsts pārvaldes institūcijai vai uz zemi likumā 

noteiktā kārtībā tiek atjaunotas īpašuma tiesības. 

 

4.Pamatojoties uz L.M. dzīv.Viļānos 2011.gada 31.oktobra iesniegumu par 

zemesgabala (mazdārziľa) Vļānos, kadastra apzīmējums 78170040620, 1223m
2
 

platībā iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

4.1.Noslēgt nomas līgumu ar L. M. dzīv. Viļānos uz zemesgabalu Viļāni, kadastra  

      apzīmējums 78170040620, 1223m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

4.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
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5.Pamatojoties uz S.G. dzīv.Viļānos 2011.gada 27.oktobra iesniegumu par 

zemesgabala (mazdārziľa)Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040616, 1309m
2
 

platībā iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

5.1.Noslēgt nomas līgumu ar S.G. dzīv. Viļānos uz zemesgabalu  Viļāni, kadastra  

      apzīmējums 78170040616, 1309m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

5.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

6.Pamatojoties uz M. I. dzīv.Viļānos 2011.gada 19.oktobra iesniegumu par 

zemesgabala (mazdārziľa) Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030388, 510m
2
 

platībā iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

6.Noslēgt nomas līgumu ar M. I. dzīv.Viļānos uz zemesgabalu  Viļānos, kadastra  

     apzīmējums 78170030388, 510m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

6.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

7.Pamatojoties uz Z. L. dzīv. Viļānos 2011.gada 31.oktobra iesniegumu par zemesgabala 

(mazdārziľa)  Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040579, 1234m
2
 platībā iznomāšanu, 

konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

7.1.Noslēgt nomas līgumu ar Z.L. dzīv.Viļānos uz zemesgabalu Viļāni, kadastra  

      apzīmējums 78170040579, 1234m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

7.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

8.Pamatojoties uz L.L. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040095 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 
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Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  L.L. dzīvo Rīga  par 0.5 ha zemes vienību ar kadastra Nr. 

7848 004 0095, Viļānu novadā  iznomāšanu uz   desmit gadiem 

-  noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

-  

9. Pamatojoties uz M. S. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 27.05.2010.lēmumu Nr.10 zemes vienība ar 

kadastra Nr. 7898 004 0322-0.52 ha ieskaitīta  pašvaldībai piekritīgā zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes 

nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  M. S. dzīvo  Viļānu pagasts  par zemes vienības ar kadastra 

Nr. 7898 004 0322- 0.52 ha iznomāšanu Viļānu pagastā uz pieciem gadiem. 

- noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
7§ 

Par lēmuma atcelšanu._________________________________________________  

B.Zīra A.Pudulis 

Sakarā ar to,ka A. S. ir miris un savas nomas tiesības uz zemes gabalu 0.06 ha ar 

kadastra Nr. 7898 006 0089  saskaľā ar 09.06.2011.Viļānu novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr. 9 nav izmantojis ,(sieva Ļ. S.no minētā zemes gabala nomas savā 

31.10.2011.iesniegumā  atsakās), 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt 09.06.2011.lēmumu „Par zemes iznomāšanu” Nr.9§3 A.S.uz Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 006 0086,platība 0.06 ha 

Viļānu pagasts,sakarā ar viľa nāvi. 

8§ 

Par zemes statusa maiņu.______________________________________________ 

     Ziľo zemes ierīcības inženiere B.Zīra 
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 Pamatojoties uz Ē.Z. 25.10.2011. atteikumu no zemes ar kadastra Nr. 7848 

006 0342 – 0,5 ha platībā lietošanas un nomas tiesībām Dekšārēs, kas atbilstoši 

25.08.2011. Viļānu novada pašvaldības domes lēmumam Nr. 12§11 piekrīt pašvaldībai, bet 

saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta (21) daļu ieskaitāma Valsts rezerves fonda 

zemēs. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0342, platība 0,5 ha, kas 

atrodas Dekšāru pagasts, valsts rezerves fonda zemēs. 

9§ 

Par pašvaldības zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā._________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

1.Izskatot A. B. dzīv.  Viļānu novadā, 12.10.2011. iesniegumu ar vēlmi iegādāties īpašumā 

zemi ar kadastra Nr. 7898 004 0298 – 2,5 ha , kas ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā 

zeme,  konstatēts, ka: 

 Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu 18.06.2008. noslēgts nomas līgums 
Nr.228 ar Viļānu pagasta padomi, 

 Viļānu novada pašvaldība ir tiesīga iegūt īpašumā tai piekritīgo zemi ar kadastra 
apzīmējumu 7898 004 0298 pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā”  3.panta (5)d. 2p. 

                                                       Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

                        1.Veikt pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra Nr. 7898 004 0298 Viļānu     

                           pagastā uzmērīšanu un novērtēšanu. 

                                     2.Ierakstīt zemes gabalu ar kadastra Nr. 7898 004 0298 zemesgrāmatā uz Viļānu  

                                        novada  pašvaldības vārda. 

 

10§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 
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1. Pamatojoties uz Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudzes, 

reģ.Nr.90000465739 pilnvarotās personas V.T. 2011.gada 24.oktobra iesniegumu par 

zemesgabala  ar  kadastra apzīmējumu 78170010204 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudze, saskaľā ar 

2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta ceturtās daļas trešo punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās 

mantas atsavināšanu 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods 

,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Ierakstīt zemesgabalu  Viļānos, kadastra apzīmējums  

      78170010204 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

1.2.Nodot zemesgabalu  kadastra apzīmējums  78170010204  atsavināšanai,  

      pārdodot to par brīvu cenu. 

 

11§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.______________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

Veicot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900020120, Sokolku pagasts, Viļānu 

novads, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Latio” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaľā ar SIA „Latio” 2011.gada 5.oktobra slēdzienu par nekustamā īpašuma – ar 

kadastra Nr.78900020120,  Sokolku pagasts, Viļānu novads, - tirgus vērtība ir LVL 

8200,00 (astoľi tūkstoši divi simti lati un 00sant.); 

2. Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra pilnvaru Nr.32, F. G. 

veica nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem 

līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Mērniecības darbu rēķins – 256,20Ls 

 Valsts nodeva par kadastra izziľu - 5,00Ls 

 Kancelejas nodeva – 25,00Ls 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods 

,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900020120,  Sokolku pagasts, 

Viļānu novads nosacīto cenu – LVL 8200,00 (astoľi tūkstoši divi simti lati un 

00sant.); 

 Piedāvāt F.G. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā 

par kopējo summu LVL 286,20, t.i. par LVL 7913,80 (septiľi tūkstoši deviľi 

simti trīspadsmit lati un 80 sant.) 
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12§ 

Par pašvaldības īpašuma pārdošanu izsolē.________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumu 78480060397 un 78480060405 ir ierakstīts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods 

,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78480060397 un 78480060405, kas pieder Viļānu novada pašvaldībai uz īpašuma 

tiesību pamata, kas 22.03.2011. tika nostiprinātas Dekšāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000488868.  

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78480060397 un 78480060405 nosacīto cenu LVL 630,00 (seši simti trīsdesmit 

lati un 00 santīmu) apmērā.  

 

3. Atsavināt nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78480060397 un 78480060405 pārdodot to atklātā izsolē un kā maksāšanas 

līdzekli noteikt latus. 

 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78480060397 un 78480060405,izsoles noteikumus saskaľā ar 1.pielikumu. 

 

5. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašumu un zemes 

komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma – zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78480060397 un 78480060405 izsoli. 

 

Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Viļānu novada pašvaldības 

pamatbudžeta, ieľēmumu daļā. 

 
13§ 

Par zemes nomu Dekšāres pagastā._______________________________________ 

J.Benislavskis J.Šlivka A.Strods B.Zīra  J.Stafeckis J.Ivanova A.Pudulis 

1.Pamatojoties uz P. O. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0357 ir pašvaldībai piekritīgā zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes 

nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods, 
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Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noslēgt nomas līgumu ar  P. O. dzīvo Viļānu novads, par 3.0 ha zemes vienību ar 

kadastra Nr. 7848 006 0357,  Viļānu novadā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

 noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

2.Pamatojoties uz A. K. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes  

    iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060316 ir pašvaldībai piekritīgā zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes 

nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

-noslēgt nomas līgumu ar  A. K. dzīvo Viļānu novads  par 0.6 ha zemes vienību ar 

kadastra Nr. 78480060316, Viļānu novadā  iznomāšanu uz   pieciem gadiem,   ----

noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

3.Pamatojoties uz D. T. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

-zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060273;78480060739 ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme; 

-zeme ar kadastra apzīmējumu 78480060273;78480060739 pirms tam bija brālim 

M.H. (miris 06.03.2010) pastāvīgā lietošanā,  

-saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes 

nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Tā kā zeme ir pašvaldībai piekritīgā  un uz  vienu no  zemes gabaliem  ir vairāki 

iesniegumi, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Jautājumu par zemes gabalu nomu izskatīt nākošā novada domes sēdē ,noskaidrojot 

pretendentus. 

 

4.Pamatojoties uz J. M. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480010121 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 
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- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods 

,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 noslēgt nomas līgumu ar  J.M. dzīvo Ozolnieku pagasts, par 5.2 ha zemes 

vienību ar kadastra Nr. 78480010121Viļānu novadā iznomāšanu uz   desmit 

gadiem 

 noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

5.Pamatojoties uz A. M. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030162; 78480030420 ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030341 ir zemes reformas 

pabeigšanai; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  A.M. dzīvo Viļānu novads  par 0.3 ha zemes vienību 

ar kadastra Nr. 78480030162; 0.10 ha zemes vienību ar kadastra 

Nr.78480030420;Viļānu novadāDekšāres pagastā iznomāšanu uz   pieciem 

gadiem, 

- zemes vienību ar kadastra Nr.78480030341 0.20 ha iznomāšanu uz vienu 

gadu. 

      -     noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

6.Pamatojoties uz J.T. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 0070708 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ľemot vērā iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 
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Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  J.T.dzīvo Viļānu novads, par 1.7 ha zemes vienību 

ar kadastra Nr. 78480070708,Viļānu novadā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

      -     noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

7.Izskatot  A. I.iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumu    78480010066, 78480010067; nav 

noskaidrota piekritība. 

Ľemot vērā iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izľemt jautājumu no dienas kārtības , līdz tā noskaidrošanai. 

 

Deputāti Inta Brence un Juris  Galerijs Vidiľš atstāj zāli. 

 

14§ 

Par adreses precizēšanu un dzēšanu.______________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

Izskatot V. J.dzīvoViļānu novads, 02.11.2011.iesniegumu par dzīvokļu ar adresi 

„Notras skola 1”un „Notras skola 2”,Notras ciems,Viļānu pagasts,Viļānu novads ,kas 

atrodas dzīvojamā mājā ar kadastra Nr. 7898 010 0167 001,apvienošanu un adreses 

apstiprināšanu ,konstatēts, ka abi dzīvokļi „Notras skola 1”un „Notras skola 2” 

atrodas blakus, tiem ir kopēja ieeja un viens tiesiskais valdītājs- V. J. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.Viļānu novada pašvaldībai nav iebildumu ,ka dzīvokļu īpašumi ar kadastra Nr. 

7898 900 0088 „Notras skola 1” un Nr. 7898 900 0087 „Notras skola 2” tiek apvienoti 

atstājot adresi „Notras skola 1”,Notras ciems,Viļānu pagasts, Viļānu novads .   

2.Dzēst adresi „Notras skola 2”,Notra ,Viļānu pagasts,Viļānu novads. 
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3.Iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē  un Valsts zemes 

dienestā izmaiľu ienešanai Valsts kadastra reģistrā un Adrešu reģistrā. 

15§ 

Par gada publiskā pārskata apstiprināšanu ._______________________________ 

I.Strūberga J.Šlivka A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2010.gada publisko pārskatu. 

Pielikumā pārskats uz  43  lapām. 

16§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________________ 

I.Strūberga A.Pudulis 

Ņemot vērā pamatlīdzekļu komisijas norakstīšanas aktus,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus : 

1.Zāles pļāvējs iegādes gads 2008.-bilances vērtība Ls 283.09, nolietojuma summa Ls 

283.09,inv.Nr.1239409. 

2.Zāles pļāvējs iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 179,-,nolietojuma summa Ls 179.-

,inv.Nr.1239124. 

3.Elektriskais zāģis ,iegādes gads 2003.- bilances vērtība Ls 79,-,nolietojuma summa Ls 79,-

inv.Nr.1239199. 

4.Zāles pļāvējs ,iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 57.10 ,nolietojuma summa Ls 

57.10,inv.Nr.129926. 

5.Fotoaparāts Samsung,iegādes gads 2001.- bilances vērtība Ls 52.-,nolietojuma summa Ls 

52,-Nr.1239114. 

6.Mūzikas centrs „Philips”,iegādes gads 2001.- bilances vērtība Ls 90,-,nolietojuma  summa 

Ls 90.-,Nr. 1239110. 

7.Putekļu sūcējs „Vinto”,iegādes gads 2001. -bilances vērtība Ls 68,99 ,nolietojuma summa 

Ls 68.99,Nr. 1239112. 

8.Gāzes plīts ,iegādes gads 2003.- bilances vērtība Ls 89,nolietojuma summa Ls 89.-Nr. 

1239140. 
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17§ 

Par kapitāldaļu palielināšanu „Viļānu slimnīcai” sakarā ar kurtuves 

rekonstrukciju un apkures katla iegādi.___________________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot SIA  „Viļānu slimnīcas” valdes priekšsēdētāja J.G.Vidiľa 2011.gada 

25.oktobra iesniegumu ,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Palielināt kapitāldaļas SIA „Viļānu slimnīca”par Ls 7360,- (septiľi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit  lati 00 santīmi) sakarā ar kurtuves rekonstrukciju  un apkures katla iegādi 

Viļānu slimnīcā  no naudas līdzekļiem plānotās rezerves. 

18§ 

Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem.____________________________________ 

I.Strūberga A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei Viļānu vidusskolas un Dekšāru 

pamatskolas skolēniem no 1-12 klasei ieskaitot , katram skolēnam Ls 3,00 (trīs  lati 00 

santīmi) vērtībā. 

2.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei Viļānu pilsētas un Radopoles 

pirmskolas izglītības iestāžu audzēkľiem , katram audzēknim Ls 3,00 (trīs  lati 00 

santīmi) vērtībā. 

3.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei bērniem bāreľiem –Tiskādu 

bērnu namā 3 bērniem un Kalkūnu bērnu namā 1 bērnam , katram Ls 3,00 (trīs  lati 00 

santīmi) vērtībā. 

4.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu novadā deklarētajiem un patstāvīgi dzīvojošiem 

pirmskolas vecuma bērniem ,katram Ls 3.00 (trīs lati 00 santīmi) vērtībā. 

5.Piešķirt naudas līdzekļus četriem bērniem audžuģimenēs , katram Ls 3,00 (trīs lati 

00 santīmi) vērtībā. 

19§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu muzikālās izrādes apmaksai._________________ 

A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un izskatot Viļānu kultūras nama direktores 

2011.gada 28.oktobra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt naudas līdzekļus muzikālās 

izrādes apmaksai bērniem no 4. līdz 12.gadu vecumam,  
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 300.-(trīs simti lati 00 santīmi) muzikālās izrādes 

apmaksai, kura notiks 2011.gada 11.novembrī no budžeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

20§ 

Par likmes palielināšanu.____________________________________________ _  

V.Arbidāns A.Pudulis 

Sakarā ar saimniecisko nepieciešamību –darba apjoma palielināšanos  tirgus 

teritorijas apkopējai, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Palielināt likmi tirgus apkopējai no 0.75 uz 1 no 2011.gada 01.decembra. 

 

21§ 

Par nomas maksas samazināšanu.____________________________________________ 

 I.Strūberga A.Puduli 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, izskatot biedrības „Iedvesma plus”, 

reg.Nr.40008166317, valdes locekles G. M. 2011.gada 20.oktobra iesniegumu par 

nomas maksas samazināšanu 51.88  Ls apmērā , 2011.gada 17.janvāra Nedzīvojamo 

telpu nomas līguma nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7817 004 0104 ietvaros 

no pašvaldības nomātajām telpām, pēc adreses  Viļāni, sakarā ar veiktajiem apkures 

sistēmas remontdarbiem tika konstatēts, ka  

2011.gada 17.janvāra Nedzīvojamo telpu nomas līguma nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr.7817 004 0104, 2.9.punkta nosacījumi un Civillikuma 866.pants 

(nepieciešamo izdevumu atlīdzināšanas kārtība) nosaka, ka nomas maksu var 

samazināt proporcionāli veiktajiem ieguldījumiem. Biedrības „Iedvesma plus” veiktie 

ieguldījumi tika konstatēti 2011.gada 31.oktobra  pašvaldības  sastādītajā Telpu 

apsekošanas aktā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.samazināt biedrībai „Iedvesma plus”, reg.Nr.40008166317, nomas maksu par 51.88.  

   Ls apmērā , 2011.gada 17.janvāra Nedzīvojamo telpu nomas līguma nekustamajam  

   īpašumam ar kadastra Nr.7817 004 0104 ietvaros no pašvaldības nomātajām telpām,  

   pēc adreses Rēzeknes 6, Viļāni,  

2.nomas maksas samazinājumu proporcionāli iekļaut ikmēneša nomas maksas  

   rēķinos; 

3.lēmuma izpildi uzdot pašvaldības ekonomikas un grāmatvedības nodaļai. 

 

22§ 

Par saistošo noteikumu izdošanu.________________________________________ 

 G.Arbidāns  J.Šlivka  A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21., 43.pantu, un Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.pantu, atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods , Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris 

Tučs, Alla Stiuka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.izdot saistošos noteikumus Nr. 38 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības  

   saistošajos noteikumos Nr.22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  

   Viļānu novadā””. 

2.uzdot pašvaldības sekretārei veikt visas nepieciešamās darbības saskaľā ar likuma  

   “Par pašvaldībām” 45.panta nosacījumiem. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi uz 4 lapām. 

 

23§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubilejas 

pasākumam.__________________________________________________________ 

I.StrūbergaA.Pudulis 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2011.gada 

02.novembra iesniegumu un papildus lūgumu, atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs 

Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina 

Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, 

Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubilejas svinībām,kuras notiks 

2011.gada 12.novembrī piešķirt naudas līdzekļus: 

ziedu iegādei Ls 85,-; 

muzikanta pakalpojumu apmaksai Ls 50.00(bez nodokļiem); 

operatora pakalpojuma apmaksai Ls 80.00(ar  nodokļiem); 
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foto rāmju, papīra iegādei Ls 50.-.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem 

citur neklasificētā kultūra. 

24§ 

Par Viļānu novadpētniecības muzeja krājumu kolekcijas ņemšanu grāmatvedības 

uzskaitē._____________________________________________________________ 

I.Stafecka A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ľem grāmatvedības uzskaitē Viļānu novadpētniecības muzejā sekojošas kolekcijas; 

1) Dabas priekšmetu kolekcija  14 vienības par kopējo vērtību  LVL 72.00 ( 

septiľdesmit divi lati 00 santīmi); 

2) faleristikas kolekciju 27 vienības par kopējo vērtību  LVL 39.00 (trīsdesmit 

deviľi lati 00 santīmi); 

3) Fotoaparātu un foto piederumu kolekciju 2 vienības par kopējo vērtību  

LVL 2.00 ( divi lati 00 santīmi); 

4) Galantērijas un aksesuāru kolekcijas 14 vienības par kopējo vērtību  LVL 

22.00 ( divdesmit divi lati 00 santīmi); 

5) Ieroču un apbruņojuma kolekcijas 75 vienības par kopējo vērtību  LVL 

133.00 ( viens simts trīsdesmit trīs lati 00 santīmi); 

6) mākslas priekšmetu un suvenīru kolekcijas 30 vienības par kopējo vērtību  

LVL 83.50 ( astoľdesmit trīs lati 50 santīmi); 

7) medaļu un veksioloģijas kolekcijas 25 vienības par kopējo vērtību  LVL 70.00 ( 

septiņdesmit lati 00 santīmi); 

8) mēbeļu un interjera elementu kolekcijas 20 vienības par kopējo vērtību  LVL 21.00 

(divdesmit viens lats 00 santīmi); 

9) Mēru un mērierīču kolekcija 13 vienības par kopējo vērtību  LVL 89.00 (astoņdesmit 

deviņi lati 00 santīmi); 

10)  Nav kolekcijā  esības 55 vienības par kopējo vērtību  LVL 73.00 (septiņdesmit trīs 

lati 00 santīmi); 

11) Naudu un tās ekvivalenti 2.daļas esības kolekcija 21 vienības par kopējo vērtību  

LVL 21.00 (divdesmit viens lats 00 santīmi); 

12) Higiēnas un kosmētikas priekšmetu kolekcija vienības par kopējo vērtību  LVL 9.00 

(deviņi lati 00 santīmi); 



22 
 

22 
 

13) Reliģiskās piederības priekšmetu, sakrālo priekšmetu, kulta priekšmetu  kolekcija 

12 vienības par kopējo vērtību  LVL 16.00 (sešpadsmit lati 00 santīmi); 

14) Rotu kolekcija 23 vienības par kopējo vērtību  LVL 31.00 (trīsdesmit viens lats 00 
santīmi); 

15) Slēdzējmehānismu kolekcija 22 vienības par kopējo vērtību  LVL 22.00 (divdesmit 
divi lati 00 santīmi); 

16) Trauku un galda piederumu kolekcija 94 vienības par kopējo vērtību  LVL 116.00 ( 
viens simts sešpadsmit lati 00 santīmi). 

Kopā 457 vienības par kopējo summu LVL 819.50 ( astoņi simti deviņpadsmit lati 

50 santīmi). 

Ņemt grāmatvedības uzskaitē Viļānu novadpētniecības muzejā kolekcijas :kopā 457 vienības 

par kopējo summu Ls 819.50. 

25§ 

Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr. 

37 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos   Nr.1 „Par Viļānu 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 

2011.gadam”izdošanu._________________________________________________ 

L.Krupnova J.Šlivka A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,likuma 

„Par pašvaldību budžetiem”37. pantu un 38.pantu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdot Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr. 37 

„Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Viļānu novada 

pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2011.gadam”. 

 

Pielikumā :grozījumi saistošajos noteikumos uz 11 lapām. 

26§ 

Par Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas 2.posmu._____________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis  

 Sakarā ar Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli 05.10.2011. 

Nr.05201112257/A4074, kurā tiek pašvaldībai piedāvāts kā ziedojumu pieľemt 

dāvinājumu „Elektrības norēķinu karte Ls 53.70 vērtībā” no AS „Latvenergo”. 

Jaunajā kampaľā atbalsta grupa ir sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem: 

a)trūcīgās ģimenes ar bērniem ( kas iepriekšējā kampaľā ir saľēmušas tikai 1 karti); 

b)ģimenes ar bērniem invalīdiem; 

c)ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem; 
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d)daudzbērnu ģimenes (kas nav saľēmušas kompensāciju Latvenergo apkalpošanas 

centros), 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ľemt dalību jaunajā kampaľā, slēdzot līgumu ar biedrību „Latvijas Pašvaldību 

savienību” par karšu saľemšanu. 

27§ 

Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu._____________________________ 

 D.Strupiša A.Pudulis 

  Ľemot vērā sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu 

izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2091  par to, ka V. Š. ir 2.grupas invalīds 

kam nepieciešama palīdzība un to varētu sniegt bērni, kas dzīvo sociālajā dzīvoklī ,jo 

atbrīvojusies istaba sociālajā dzīvoklī, blakus bērnu dzīvesvietai. 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Piešķirt V.Š. istabu sociālajā dzīvoklī saskaľā ar Sociālo dzīvokļu nolikumu. 

28§ 

Par personas aprūpi mājās._____________________________________________ 

 D.Strupiša A.Pudulis 

      Ņemot vērā sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu izskatot sociālā 

dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/53 no 11.10.2011. par personas aprūpi mājās un uzklausot 

sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu par to, ka izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, 

konstatēts, ka persona dzīvo viena,pārvietojas pa mājām ar palīgierīču 

palīdzību,pilnībā nespēj veikt pašaprūpi un mājas darbus,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Piešķirt V. S.dzīv.  Dekšāres pagasts,Viļānu novads -  aprūpi mājās 3. līmeni. 

 Ieviest štata vienību aprūpētājs  no 2011.gada 01.decembra .  

 
29§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu._________________________________ 
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Sakarā ar to, ka L. B.pārceļas dzīvot sociālajā dzīvoklī ir atbrīvojies dzīvoklis 

Pavasara ielā 7-1- tas ir viens no trim dzīvokļiem mājā bez labierīcībām ar malkas 

apkuri. 

Visi agrāk izveidotie dzīvokļi atrodas daudzdzīvokļu mājās.Daži sociālo dzīvokļu 

īrnieki nevēlas ievērot sociālo dzīvokļu lietošanas un iekšējās kārtības noteikumus,tā 

traucējot citu dzīvokļu īrniekus,padarot viľu dzīves apstākļus neciešamus,arī nemaksā 

par pakalpojumiem .Šo iemeslu dēļ ir nepieciešams šādas personas pārcelt uz mazāk 

labiekārtotu dzīvokli, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 Pamatojoties uz likuma „Par  sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamajām mājām”4. panta 1.daļu   NOTEIKT dzīvoklim Pavasara ielā 7 

dz.1 sociālā dzīvokļa statusu. 

 

30§ 

Par F. M. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.____ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot Sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/59 no 25.10.2011. par pensionāres F. 

M.deklarēta  Viļānu pagastā ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē 

Varakļānos, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Ievietot F.M. Varakļānu novada sociālās aprūpes iestādē un apmaksāt par 

sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu, slēdzot līgumu ar Varakļānu novada 

domi. 

 Slēgt vienošanos ar F. M meitu F.Z. par viľas līdzdarbību mātei sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksā. 
 

31§ 

Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.__________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot Sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2104 no 25.10.2011. par to, ka izskatīts 

V. R. dzīv. Viļānos iesniegums ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī, jo 

nepārtraukti konfliktē ar G.A.V.R ar G.A. dzīvo faktiskā laulībā ir kopīgs 16 gadus 

vecs dēls, strādā par sētnieku.Nesaskaľas ģimenē ir V.R. alkohola lietošanas dēļ, 
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt V.R. dzīvo Viļānos piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī ,jo viľš neatbilst to 

personu lokam, kuram ir tiesības uz dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.   

32§ 

Par sociālo dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādu dzēšanu.__________ 

D.Strupiša J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot Sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2105 no 25.10.2011.par parādniekiem 

sociālajos dzīvokļos par elektrību, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 dzēst mirušā sociālā dzīvokļa Mehanizatoru ielā 15-24 īrnieka Ē. Č. parādu 

par elektrību  Ls 1,66. 

 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 atteikt dzēst sociālā dzīvokļa Celtnieku ielā 7-16, īrnieces S. D. parādu par 

elektrību Ls 62,79.(tagad savu dzīvesvietu S.D. deklarējusi Rīgā). 

 

33§ 

Par nolikuma „Fotogrāfijas grāmatai par Latgali” apstiprināšanu.___________ 

I.Strūberga  A.Pudulis 

Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja  vadītājas M.Skangales izstrādāto nolikuma 

„Fotogrāfijas grāmatai par Latgali” projektu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt nolikumu „Fotogrāfijas grāmatai par Latgali”. 

Pielikumā projekts uz 1 lapas. 

34§ 
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Par dalības maksu sacensībām dārtā „Latvijas Open”._____________________ 

J.Ivanova I.Strūberga  A.Pudulis 

Izskatot M.R. 2011.gada 02.novembra iesniegumu,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka M.R. un A.P. pārstāv  Viļānu novada pašvaldību starptautiskā mērogā 

PIEŠĶIRT naudas līdzekļus Ls 37,- (trīsdesmit septiľi lati 00 santīmi)  dalības 

maksai sacensībām , kuras notiks 11.-13.novembrī Rīgā.Naudas līdzekļus piešķirt no 

budžeta līdzekļiem pārējais sports . 

35§ 

Par štata vienības ieviešanu- folkloras kopas vadītāja._______________________ 

J.Šlivka J.Ivanova J.Benislavskis A.Strods A.Pudulis 

Izskatot Dekšāres kultūras darba organizatores N.Strodes 2011.gada 02.novembra 

iesniegumu, kurā lūdz ieviest jaunu šata vienību –folkloras kopas vadītājs ar 

atalgojumu mēnesī Ls 72,-. 

Tiek izvirzīti divi priekšlikumi: 

1.Ieviest štata vienību no 2011.gada 01.decembra ar atalgojumu Ls 50,- mēnesī. 

2.Ieviest štata vienību no 2011.gada 01.decembra ar atalgojumu Ls 72,- mēnesī. 

Tiek balsots par pirmo priekšlikumu : 

Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, 

Jekaterina Ivanova), pret- 2(Aivars Strods,Jānis Stafeckis) ,atturas-2(Alla 

Stiuka,Juris Tučs), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ieviest štata vienību Dekšāru pagasta pārvaldē  no 2011.gada 01.decembra ar 

atalgojumu Ls 50,- mēnesī – folkloras kopas vadītāja. 

 Par otro priekšlikumu: 

Atklāti balsojot:par- 2(Aivars Strods,Jānis Stafeckis), pret- 9(Vasīlijs 

Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina 

Šekšujeva, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova), atturas-

2(Alla Stiuka,Juris Tučs), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ieviest štata vienību Dekšāru pagasta pārvaldē  no 2011.gada 01.decembra ar 

atalgojumu Ls 72,- mēnesī – folkloras kopas vadītāja. 

 

Ar balsu vairākumu tiek pieľemts pirmais priekšlikums.  

36§ 

Par J. O. iesnieguma izskatīšanu.______________________________________ 
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J.Šlivka A.Stiuka  A.Strods J.Stafeckis J.Ivanova D.Strupiša 

Izskatot J. O.dzīv. Viļāni  2011.gada 27.oktobra iesniegumu ar lūgumu palīdzēt 

nomainīt ārdurvis un uzklausot sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu par deputātes 

J.Šlivkas ieteikumu nomainīt dzīvoklim četrus logus, 

Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,  Konrāds 

Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija Leščinska, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs), pret-2( Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns),atturas-1(Alla Stiuka ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Tā kā logu nomaiľa izmaksās Ls 679,- atteikt logu nomaiľu J. O. dzīvoklim. 

2.Ieteikt ,durvju siltināšanau veikt SIA „Viļānu namsaimnieks” . 

 

37§ 

Par pateicības ,atzinības un godaraksta piešķiršanu sakarā ar Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas gadadienu.______________________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50.gadu jubileju izteikt pateicību  

sekojošiem bijušajiem darbiniekiem : 

1.Inārai Kārkliņai- par mūža ieguldījumu-40 darba gadiem. 

2.Larisai Morozai- par ilggadēju ,radošu ,pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles programmā. 

3.Anastasijai Mortukānei- par ilggadēju ,radošu ,pašaizliedzīgu darbu ,veiksmīgu 

audzēkľu sagatavošanu konkursiem,ieguldījumu kora „La violetta”darbībā. 

4.Dainai Sproģei- par vizuāli plastiskās mākslas programmas pamatu izveidi un 

attīstību,  veiksmīgu audzēkľu sagatavošanu konkursiem un skatēm ,par līdzekļu 

piesaisti materiāli tehniskās bāzes izveidošanai un mācību materiālu iegādei, par 

profesionālu, radošu un pašaizliedzīgu pedagoģisko darbību. 

Atzinība 

1.Birutai Mežatučai –direktora vietniecei mācību un radošajā darbā- par radošu 

,godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu , radošās jomas vadīšanā,vokālās mūzikas- kora 

klases programmas pamatu izveidi un attīstību, par aktīvu koncertdarbību. 

Goda raksts 

1.Intai Brencei – iestādes vadītājai. 

 

38§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai-  piemiņas 

balvas iegādei._______________________________________________________ 
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J.Ivanova A.Pudulis 

Sakarā ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubileju,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 450,-piemiľas balvas iegādei (orķestra gājiena bungas ar 

vālīti Ls 300,-un orķestra šķīvji Ls 150,-) Viļānu Mūzikas un mākslas skolai 50.gadu 

jubilejā  no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

39§ 

Par brīvpusdienu piešķiršanu L.G. bērniem ,kuri mācās Rikavas 

pamatskolā.__________________________________________________________ 

J.Ivanova D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot L. G. 2011.gada 31.oktobra  iesniegumu un uzklausot sociālā dienesta 

vadītāju, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt brīvpusdienas L. G. bērniem M.Č.6. kl.un M.Č.7.kl.,kuri  mācās Rikavas 

pamatskolā Rēzeknes novadā,jo M. ir invalīds un  pēc ārstes rekomendācijas nav 

ieteicams mainīt skolu. 

40§ 

 

Par  ziņu par dzīvesvietu anulēšanu.___________________________________________ 

Ziľo dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A.Stiuka 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu A. S. Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          

 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz anulēt ziľas par deklarēto 

dzīvesvietu  sociālajā dzīvoklī Viļānos A.S.,jo beidzies īres līguma termiľš un  A. S. 

tur nedzīvo. 

 

Izskatot Sociālā dienesta iesniegumu Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka 

2005.gada 5.decembrī tika noslēgts dzīvojamās telpas sociālajā dzīvoklī  Viļānos īres 

līgums Nr.1114 C ar A. S. uz 6 mēnešiem līdz 2006.gada 5. jūnijam.  

23.01.2006.gada A. S. ir deklarējis dzīvesvietu Viļānos. 

Uz doto brīdi A. S.deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo. 
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A.S.uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu 

dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradusies, līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko pamatu 

savas dzīvesvietas deklarēšanai pēc adreses  Viļāni, Viļānu novads. 

 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 2. punkts, LR MK 2003.gada 

1.jūlija noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 

nosaka, ka ziľas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.                                                                           

 

Pamatojoties uz likuma „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta 1. daļu 2. 

punktu un 3.daļu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 1. punktu,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

A.S. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu  Viļāni, Viļānu novads.                                                                               

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

41§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________________ 

Ziľo dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A.Stiuka 

1.Izskatot T.B. dzīv. Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļu 

jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiľu pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

T.B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Viļānos pret citu īrējamu dzīvojamo telpu ar 

malkas apkuri, jo dzīvoklis  Viļānos ir avārijas stāvoklī, nepieciešams liels remonts, 

bet materiālo līdzekļu trūkuma dēļ nav iespējams to izdarīt.                                                               

T. B. ģimene īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu pēc adreses Viļāni. Dzīvoklis 

sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 57,80 m
2
, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

malkas apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. (2007. gada 19.marta dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.823), ģimene sastāv no 6 cilvēkiem, t. sk. 4 nepilngadīgie bērni. 

T. B. ir 3.grupas invalīde. 

T. B. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta izziľa Nr.419 no 01.12.2010.līdz 30.11.2011.).  
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Izskatot T. B. iesniegumu Sociālā un dzīvokļu komisija, pieprasīja SIA „Viļānu 

namsaimnieks” veikt T. B.apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā  Viļānos, norādot vai T. 

B. īrētais dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs. (2011.gada 14. oktobrī vēstule Nr. 1.3-6/466). 

2011.gada 31.oktobrī saľemtajā SIA „Viļānu namsaimnieks” apsekošanas aktā 

norādīts, ka  dzīvoklis  Viļānos ir normālā tehniskā stāvoklī, dzīvoklī ilgstošā laika 

periodā nav veikts kosmētiskais remonts un pasliktinājies dzīvokļa vizuālais stāvoklis 

- virtuvē izsists loga stikls, izjaukta plīts un tās vietā uzstādīta metāla krāsniľa. Sienās 

atsevišķas vietās plaisas apmetumā, kuras ir iespējams aizdarīt ar špakteli kosmētiskā 

remonta laikā. Griesti apšūti ar finiera plāksnēm, nav krāsoti. Dzīvoklis netīrs, sen nav 

veikta dzīvokļa uzkopšana. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, T. B. iesnieguma izskatīšanas rezultātā netika 

konstatēts, ka T. B. ir objektīva nepieciešamība uz pašvaldības palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu, jo dzīvoklis ir normālā 

tehniskā stāvoklī un dzīvošanai derīgs. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobežojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 3. daļu, 

Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, 

pantu, 66. pantu 67. pantu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

atteikt atzīt T.B. par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt attiecīgajā palīdzības reģistrā.   
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

                      

2. Izskatot T. M. dzīv. Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu 

novada pašvaldības dome 

konstatē: 

T.M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu. T. M. ir dēls, drīz piedzims otrais bērns, vēlas dzīvot 

atsevišķi. Pašreiz viľa dzīvo kopā ar māti                                                                

T. M. ar savu dēlu – D.M. dzim.22.06.2010.g., ir deklarēti un dzīvo  Viļānos. 

I.M. māte T. M. ir īrniece Viļānos (2008.gada 5. augusta dzīvojamās telpas īres 

līgums Nr.1391).Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopējā platība – 55,93 m
2
, kur vēl ir 

deklarēti un dzīvo: māte – I. M. brālis G. M. brālis V. M., ir deklarēts dzīvoklī, bet 

faktiski nedzīvo, jo dzīvo un strādā Liepājā. 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1. punktu 

un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās 

telpas.  

Sociālās un dzīvokļu komisijas skatījumā T. M. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo saskaľā ar likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1,.5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, T. 

M. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt augstāk minēto 

palīdzības veidu.                                                                                          

Pašreizējā dzīvojamā telpa – dzīvoklis Viļānos, ar kopējo platību 55,93 m
2 

( 3 

dzīvojamās  istabas) ir pietiekoša platība ģimenei 4 cilvēku sastāva dzīvošanai. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobežojums nav pieļauts. 
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. 

punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. un 5. punktu, Administratīvā procesa 

likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. 

pantu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 atteikt atzīt T.M. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.                      

3. Izskatot J.K.dzīv. Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

J.K.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

J.K. ģimene: 3 cilvēku sastāvā, t.sk. 1 nepilngadīgais bērns, pašreiz īrē dzīvojamo 

platību, jo dzīvot deklarētajā dzīvesvietā  Viļānos kopā ar māsas I. J. ģimeni (seši 

cilvēki, t.sk. četri nepilngadīgie bērni) nav iespējams mazās platības dēļ - dzīvoklis 

sastāv no 2 istabām, kopēja platība 50,19  m
2
 .                                                          

Saskaľā ar 2011.gada 24.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4,18§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. pantu un 7. 

pantu 1.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, J. K. tika 

atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts 

palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai 

vispārējā kārtībā.                                                                                              

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu 

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaľā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 28. oktobrī J. K. tika 

piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu –  Viļānos. 2011. gada 31. 

oktobrī no J. K. tika saľemta piekrišana īrēt dzīvokli  Viļānos 

Ľemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieľēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā ,Viļānos izīrēšanu 

un īres līguma noslēgšanu ar J.K.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 

1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu , 
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt J.K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo  

dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā ,Viļānos (istabu skaits-2, kopējā platība – 

46, 7 m
2
), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki; 

2. slēgt uz noteiktu laiku -1 gadu īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, noslēgšanas 

termiņš līdz 2011.gada 10.decembrim;  

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks” , Jaroslavam 

Klušam jāiesniedz noslēgto līguma kopijas ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T”, pretējā 

gadījumā īres līgums netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka J. Klušs ir atteikusies no pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības sniegšanas. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

4. Izskatot L.G. dzīv.  Viļānu novads,   iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu 

novada pašvaldības dome 

konstatē: 

L. G.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                  

L. G. ar saviem 5 nepilngadīgiem bērniem ir deklarēta un dzīvo  Viļānos kopā ar māti 

L. G. Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopējā platība – 46,06 m
2
 .  

L. G. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss no 01.10.2011 līdz 31.03.2012 

(Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.110).  

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma  Viļāni īpašniece ir L. 

G. māte . 

Sakarā ar augstāk minēto L.G. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo L. G. ģimene dzīvo dzīvoklī, kurš ir īpašumā. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 
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gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobežojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6. 

pantu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. 

pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt atzīt L.G. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.                      

5. Izskatot I. O. dzīvesvieta deklarēta  Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

I.O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                       

I. O. ģimene: 5 cilvēku sastāvā, t.sk. 4 nepilngadīgi bērni, ir deklarēti  Viļānos. Uz 

doto brīdi ģimene īrē dzīvojamo māju Pustinku s., Silmalas pag., Rēzeknes nov. 

Dzīvojamā māja ir sliktā stāvoklī - grīdā vietām caurumi, griesti ielīkuši. Deklarētajā 

dzīvesvietā dzīvot kopā ar vecāku ģimeni nav iespējams, jo dzīvoklis sastāv no vienas 

istabas un virtuves, kopēja platība - 45,8 m
2
, kurā faktiski dzīvo 6 personas. 

(27.07.2011.Viļānu novada pašvaldības sociālās darbinieces M. Ikaunieces 

apsekošanas akts ). 

I. O. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta izziľa Nr.172 no 01.08.2011).  

Saskaľā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. pantu un 7. pantu 1.punktu, ievērojot personas 

(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, I. O. 2008.gada tika atzīta par tiesīgu saľemt 
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu 

jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu 

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaľā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 14.septembrī tika 

piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – pēc adreses  Dekšāres 

pag., 2011. gada 25. oktobrī no I. O. tika saľemta piekrišana īrēt dzīvokli  Dekšāres 

pag., Viļānu novads. 

Ľemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieľēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Dekšāres pag., Viļānu nov.  

izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar I.O.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 

1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

5.1. sniegt I.O. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adrese Dekšāres pagastsViļānu nov., ģimenes sastāvs – 5 

cilvēki; 

5.2. slēgt uz noteiktu laiku -1 gadu īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, 

noslēgšanas termiľš līdz 2011.gada 10.decembrim;  

5.3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks” , I.O. 

jāiesniedz noslēgto līguma kopijas SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks 

noslēgts un tiks uzskatīts, ka I. O. ir atteikusies no pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanas palīdzības sniegšanas. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

42§ 

Par jaunas štata vienības ieviešanu Viļānu vidusskolā –virtuves strādnieks._____ 

J.Šlivka J.Ivanova A.Strods N.Guda A.Pudulis  

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2011.gada 03.novembra iesniegumu 

ar lūgumu izskatīt jautājumu par papildus likmes ieviešanu Viļānu vidusskolas ēdnīcā, 

sakarā ar brīvzupu izsniegšanu- ēdnīcas darbinieku darba palielināšanos, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Sakarā ar to, ka Viļānu vidusskolas skolēniem tika piešķirtas brīvzupas -331 skolēnam 

un palielinājās darba apjoms no 2011.gada 01.decembra  ieviest jaunu štata vienību 

Viļānu vidusskolā –virtuves strādnieks. 

  

43§ 

Informācija.________________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 01.decembrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 24.novembrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 23.novembrī 

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi   vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2011.gada 17.novembrī 

 

 

 

 

 


